referat fra fællesrådsmøde onsdag d. 9. november 2016
tilstede:
Heidi, Kristina, Børge, Hans Ole, Susanne , Bent(ref)
1. Præsentation - status på vedhæftede adresseliste (Intern) evt. offentlige (uden mailadresser
hænges ved aktivitetsområder og er på hjemmesiden)
• listen blev gennemgået og rettet til.
2. Siden sidst og sidste nyt fra: (hver bestyrelse/råd fremlægger sidste nyt)
a) Forsamlingshuset*
der er Sct. Mortensaften med 104 tilmeldte
der arbejdes på ombygningsprojekt til 480.000kr. Projektet er klar men der mangler
132.000 kr.
der laves yderligere PR over fællesmail

b) Byforskønnelse*
Ligger stille og venter på foråret!
c) VGIF*
Karina og Niels er gået ind i bestyrelse som afløser for Camilla og Tina
se adresseliste
Der arbejdes på indkøb af Shelter (bevilget af landsbyråd) og opsætning af bålsted (tryg
landsby m.m
d) Landsbyråd*
der har netop afholdt møde
vi har fået bevilget 16.500 til shelter på sportspladsen
borgmesteren var på besøg på sidste LBRmøde og der blev talt om udvikling i hele Horsens
kommune (også i landsbyerne)
der fremkom et forslag om at markedsføre landsbyerne (i organiseret plan)
der blev nedsat en udvalg hvor Børge er deltagende. (de har snarligt møde)
referaterne ligger her:
http://horsens.dk/KulturOgFritid/PuljerogTilskud/Landsbyraad.aspx
e) Landposten*
sidste nummer var der 2 anmeldelse af bogen fra Hardy
både godt men også lidt uheldigt. Dorte beder om at indlæg også kommer forbi hende

( De holder ikke møder i denne redaktion ).
vi er glade for den nye titel for Dortes artikler
”Den centrale landsby i Horsens Kommune”
Det klinger bedre en ”udkants Tamdrup”
3. Nye tilflyttere - Er der kommet nye til byen der skal have velkomstpakker??
Der er kommet nye beboere i Vrøndingvej 106 - vi ser tiden an da lejer har udtalt at det kun er
kortvarigt.
Er der nye beboere i Vrøndinggård? - Børge undersøger
Efterskrift Bent….tænker måske vi skal lave 2 typer for velkomst kurve
en for lejere til 75 kr. og en for nye husejere til 150 kr.
da det er VGIF der dækker udgiften tænker.
4. Opsamling TRYG landsby
a) Status Projekter og økonomi
de mangler tilbagemeldinger fra flere grupper
faktum er at vi har penge tilovers mellem 10-18.000,kr.
Men er det fordi grupperne ikke har haft tid nok?
flere muligheder blev diskuteret…..
• skal vi sætte projekt byskilte i gang? – måske er det for lidt visionært
• skal holde en afslutning af projektet omkring en udvidet et juletræstændingsarr. med
fællesspisning? det er nok for tæt på jul
• Kan vi afholde et Workshops arrangementet i det nye år og derigennem fordele de sidste
tusinde. hvis tryg landsby jesper gir lov??
• skal vi tænke udviklingsprojekt jf. vores ansøgning og få tegnet nogle ideer til en udvikling
af Vrønding ”en 2025 plan” med ideer til, hvorledes vi samler vores aktiviteter omkring
forsamlingshuset? hvad kan vi få for 10.000,-.
4.a Konklusionen:
 Heidi kontakter Jesper for at hører om hvilke muligheder der er for at skyde penge
til 2017
Efterskrift:
mail fra Jesper Sund By
”Der har været forespørgsel vedrørende tidsplan for brug af pengene. Regnskab
skal indsendes til mig senest udgangen af maj måned. Dvs. I kan bruge pengene
indtil da”


Bent Spørger hans arbejdsplads CONSTRUCTA om hvilke rådgivning/mateiale de
kan give og udarbejde for 10.000,- CONSTRUCTA har både arkitekter,
landskabsarkitekter og by-planlæggere (Bent kender jo byen, foreninger
spørgeundersøgelser m.m) og vil hjælpe til med opgaven og sikkert også indregne
lidt interessetimer u. betaling.
efterskrift:
CONSTRUCTA var med på ideen og tilbød 16 arkitekttimer for i alt 8000,-kr. + moms
For de penge tænker Bent at CONSTRUCTA kan give Vrønding 1-3 stk. A2/A3
plakater og kan dermed servere nogle ideer til en 2025 plan.
De 16 timer inkludere 1 times møde i Horsens eller Silkeborg hvor 1-2 ud over Bent
fra Vrønding fællesrådet er velkommen til at deltage.
Der vil deltage 2 arkitekter fra CONSTRUCTA.

Konkret forslås det at CONSTRUCTA skal arbejde med udvikling af et område bag
ved forsamlingshuset og nogle ideer til hvordan forsamlingshuset og det
bagvedliggende areal kan "bindes sammen". Herunder også hvad der skal ske med
sportspladsen.
Evt. sti ideer til hvordan Vrønding City og det nye område bag forsamlingshuset skal
bindes sammen ligger i stiudvalget. (Bent R. har nogle ideer men det berører mange
lodsejere og bliver derfor meget ømtåleligt
b) Tryg landsby avisen vi blev enige om at det ville være en flot afslutning af projektet. Susanne er tovholder og
samler avisen som skal udkomme i januar.
c) Afrapportering til tryg landsby deltagere Susanne, Charlotte, Heidi, Børge
Susanne spørger Jesper om dato + Charlotte
5. Opfølgning 2017, hvad er vores nye mål. Skal vi have en 2025 plan 2020 plan. Tanker fra
udviklingsgruppen. Ulrik, Børge og Bent
vision:
Halvdelen af vores TRYG landsby-ansøgningen handlede omkring
klyngesamarbejde, Moderne organisering, Borgerbudgettering og en udviklingsplan
for Vrønding.
der har været afholdt klynge-samarbejdsmøde, men umiddelbart er udvikling
gennem klyngelandsbytanken ikke nært forstående. Der er planlagt et par
arrangementer men måske bliver det kun til det. Ulrik, Børge og Bent mener der
skal i udviklingsplan til. Skal vi spørge kommunen til om sportspladsen kan flyttet til
forsamlingshuet? Ombygningsprojektet signalere at der puttes mange penge i
renovering af toiletter. Kunne man forstille sig en Vrønding ny Fælled skal være bag
ved forsamlingshuset? Således der er større sammenhæng mellem
samlingsstederne.
6. PR, hjemmeside; FB m.m hvordan kommunikere vi.
7. Kalenderen – planlægning og fælles koordinering
•
•
•

VGIF fastelavn 26. februar
klynge 3/3 Vrønding forsamlingshus (øl-smagning)?
klynge 2/4 Flemming gåtur på nyt stisystem

næste møde:
intet planlagt
Efterskrift Bent: Da der jf. pkt. 4.a er ekstra tid til Tryg landsby, vil øjensynligt arbejdes på et
fællesrådsmøde evt. åbent for alle i slutningen af januar.

